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CONCEITO DE ASSÉDIO MORAL:
Assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e
constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no
exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à
integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente
de trabalho. O assédio moral é conceituado por especialistas como toda e
qualquer conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos,
gestos ou escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à
integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego ou
degradando o ambiente de trabalho.

CARACTERÍSTICAS DOS ATOS DE ASSÉDIO MORAL:
Os atos de assédio moral caracterizam-se pela degradação deliberada
das condições de trabalho em que prevalecem atitudes e condutas negativas dos
chefes em relação a seus subordinados, constituindo uma experiência subjetiva
que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador, em detrimento
da realização do seu trabalho. A vítima escolhida é isolada do grupo sem
explicações, passando a ser hostilizada, ridicularizada, inferiorizada,
culpabilizada e desacreditada diante dos pares. Estes, por medo de represálias e
a vergonha de serem também humilhados associado ao estímulo constante à
competitividade, rompem os laços afetivos com a vítima e, frequentemente,
reproduzem e reatualizam ações e atos do agressor no ambiente de trabalho,
instaurando o pacto da tolerância e do silêncio no coletivo, enquanto a vítima vai
gradativamente se desestabilizando e fragilizando, perdendo sua autoestima.

CONSEQUÊNCIAS DOS ATOS DE ASSÉDIO MORAL:
A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do
trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo sua identidade,
dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física
e mental. A vítima gradativamente vai perdendo simultaneamente sua
autoconﬁança e o interesse pelo trabalho, podendo desencadear ou agravar
doenças pré-existentes, podendo evoluir para a incapacidade laborativa,
desemprego ou mesmo a MORTE, constituindo um risco invisível, porém
concreto, nas relações e condições de trabalho.

ESTRATÉGIAS DO AUTOR DO ASSÉDIO MORAL:
Escolher a vítima e isolar do grupo;
Impedir de se expressar e não explicar o por quê;
Fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente aos pares;
Culpabilizar/responsabilizar publicamente, podendo os comentários de sua
incapacidade invadir, inclusive, o espaço familiar;
Desestabilizar emocional e proﬁssionalmente.

O QUE PODE SER CONSIDERADO ASSÉDIO MORAL:
A maioria dos empregados acredita que o assédio moral se resume a
ameaças, piadas, insultos e outros tipos de constrangimento. No entanto,
práticas como instruções imprecisas para a execução do trabalho, sobrecarga de
tarefas, cobranças de metas excessivas, isolamento do funcionário e até
restrições quanto ao uso do banheiro, podem ser consideradas assédio moral.
Em geral, para que o assédio moral seja reconhecido, é necessário que
a conduta seja repetitiva, funcionando como uma espécie de perseguição. Dessa
forma, a situação deve ser praticada mais de uma vez pelo assediador. No
entanto, sempre é necessário avaliar cada caso concreto.
Um chefe que dá um prêmio público a um empregado de “pior
funcionário do mês”, ou até mesmo outro funcionário de mesma hierarquia que
coloca apelido no outro colega de trabalho, por exemplo, são situações que
podem caracterizar o assédio moral.
Sempre que existir o objetivo de inferiorizar, isolar, constranger,
humilhar e perseguir, causando um abalo físico ou psicológico no empregado,
existe grande possibilidade de se caracterizar assédio moral, ainda que a
conduta não seja tão frequente.

O QUE NÃO É CONSIDERADO ASSÉDIO MORAL:
Todo local de trabalho possui determinadas imposições, cobranças e
avaliações de seus empregados. Essas condutas são bastante comuns e não se
conﬁguram como assédio moral. Antes de denunciar ou mesmo entrar com uma
ação judicial, o empregado deve ter clareza sobre aquilo que é e o que não é
considerado assédio moral.
Quando um Empregador transfere um funcionário de posto em
decorrência de uma prioridade institucional, por exemplo, não é considerado
assédio moral. Da mesma forma, uma exigência com relação à execução do
trabalho, ou ainda, chamar a atenção por um comportamento inadequado do
funcionário, não são considerados como assédio moral.

Além de a prática ser reiterada, é necessário que exista a humilhação,
o constrangimento ou mesmo a interiorização do empregado para que seja
reconhecido o assédio moral. Situações como não passar tarefas, dar instruções
erradas com o objetivo de prejudicar, expor o funcionário publicamente, fazer
brincadeiras ou críticas em público, forçar a demissão do funcionário, proibir
colegas de trabalho de conversarem com ele e até impor horários injustiﬁcados,
são exemplos de situações que conﬁguram o assédio moral e merecem
providências da empresa.

O ASSÉDIO MORAL SÓ OCORRE ENTRE SUPERIOR E SUBORDINADO?
Outra ideia equivocada que muitos empregados possuem sobre o
assédio moral é que ele só ocorre entre superiores e subordinados. No entanto,
esse tipo de assédio também pode ocorrer entre colegas de trabalho e até
mesmo entre os subordinados contra seus superiores.
A questão do assédio não está ligada à hierarquia, mas sim à
dignidade do trabalhador. Assim, qualquer conduta reiterada que ﬁra a
dignidade do trabalhador, mesmo que praticada por funcionário de mesma
hierarquia, pode ser considerado assédio moral.

O QUE FAZER AO SER VÍTIMA DE ASSÉDIO MORAL:
Sofrer assédio moral no ambiente de trabalho é uma situação bastante
delicada. Porém, é necessário que o empregado saiba reconhecer as situações
que conﬁguram o assédio, bem como, a melhor forma de se proteger.
Primeiramente é importante que a vítima resista às ofensas, buscando
não reagir. Também é importante que o empregado anote as datas, horários, o
nome do agressor, nomes de outras pessoas que presenciaram o ocorrido, bem
como, o conteúdo da conversa. Procurar a ajuda de colegas que testemunharam
o fato, ou mesmo sofreram os mesmos constrangimentos, também é uma boa
estratégia.
Para não deixar que a situação fique ainda pior, evite ao máximo
conversas particulares com o agressor. Procure manter a comunicação via email, ou na presença de outras pessoas.
Outra providência a ser tomada é buscar o superior hierárquico do
agressor ou a ouvidoria do órgão empregador e relatar o ocorrido. Caso não seja
tomada nenhuma providência, é possível acionar o Ministério Público. Procure
também sempre orientação e assistência do Sindicato.
É importante que a vítima tente coletar o máximo de provas possíveis
para comprovar o assédio. Isso pode ser feito através de e-mails, testemunhas
ou mesmo gravações ambientais promovidas pelo empregado através de
gravador do telefone celular, por exemplo.

SITUAÇÕES QUE NÃO PODEM SER CONFUNDIDAS COM ASSÉDIO MORAL
NO AMBIENTE DE TRABALHO:
1) Situações eventuais:
A principal diferença entre assédio moral e situações eventuais de
humilhação, comentário depreciativo ou constrangimento contra o
trabalhador é a frequência, ou seja, para haver assédio moral é necessário
que os comportamentos do assediador sejam repetitivos. Um
comportamento isolado ou eventual não é assédio moral, embora possa
produzir dano moral.
2) Exigências proﬁssionais:
Todo trabalho apresenta certo grau de imposição e dependência. Assim,
existem atividades inerentes ao contrato de trabalho que devem ser
exigidas ao trabalhador. É normal haver cobranças, críticas construtivas e
avaliações sobre o trabalho e/ou comportamento especíﬁco feitas de
forma explícita e não vexatória. Porém, ocorre o assédio moral quando
essas imposições são direcionadas para uma pessoa de modo repetitivo e
utilizadas com um propósito de represália, comprometendo
negativamente a integridade física, psicológica e até mesmo a identidade
do indivíduo.
3) Conﬂitos:
Em um conﬂito, as repreensões são faladas de maneira aberta e os
envolvidos podem defender a sua posição. Contudo, a demora na
resolução de conﬂitos pode fortalecê-los e, com o tempo, propiciar a
ocorrência de práticas de assédio moral. Algumas situações, como
transferências de postos de trabalho; remanejamento do trabalhador ou da
cheﬁa de atividades, cargos ou funções; ou mudanças decorrentes de
prioridades institucionais, são exemplos que podem gerar conﬂitos, mas
não se conﬁguram como assédio moral por si mesmas.
4) Más condições de trabalho:
Trabalhar em um espaço pequeno, com pouca iluminação e instalações
inadequadas não é um ato de assédio moral em si, a não ser que um
trabalhador (ou um grupo de trabalhadores) seja tratado dessa forma e
sob tais condições com o objetivo de desmerecê-lo frente aos demais.

IMPORTANTE
Se você é testemunha de cena(s) de humilhação no trabalho supere seu
medo, seja solidário com seu colega. Você poderá ser "a próxima vítima" e nesta
hora o apoio dos seus colegas também será precioso. Não esqueça que o medo
reforça o poder do agressor!

CONCLUSÃO:
O BASTA À HUMILHAÇÃO depende também da informação,
organização e mobilização dos trabalhadores. Um ambiente de trabalho saudável
é uma conquista diária possível na medida em que haja "vigilância constante"
objetivando condições de trabalho dignas, baseadas no respeito “ao outro como
legítimo outro”, no incentivo a criatividade, na cooperação.
O combate de forma eﬁcaz ao assédio moral no trabalho, exige a
formação de um coletivo multidisciplinar, envolvendo diferentes atores sociais:
sindicatos, advogados, médicos do trabalho e outros proﬁssionais de saúde,
sociólogos, antropólogos e grupos de reﬂexão sobre o assédio moral. Estes são
passos iniciais para conquistarmos um ambiente de trabalho saneado de riscos e
violências e que seja sinônimo de cidadania.
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